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आज खूप छान हवा पडली आहे. माझ्या ताईबरोबर, ताराबरोबर बागेत जाऊन बदकाांना
दाणे घालण्यार्ाठी एकदम उत्तम ददवर् आहे. फक्त एकच अडचण आहे, माझ्या
भावाला, इयानला पण आमच्याबरोबर यायचां आहे. 
"अरे इयान, तू इथेच का नाही थाांबत?" मी म्हणते. इयान उत्तर देत नाही, कारण तो
स्वमग्न आहे, म्हणजे त्याला 'ऑदटझम' आहे. खखडकीच्या काचवेर जोरात बोटां आपटत
तो रडू लागतो.



"बरांSSS ठीक आहे!" मी म्हणत.े "आई, हा येऊ शकतो ना?" मी आईला ववचारते. 
"हम्म्म..." आई म्हणते. "त्याच्यावर पणूस वेळ बारीक लक्ष ठेवावां लागेल. तुम्हाला जमेल
ना?"
"हो, जमेल." मी म्हणते. 
तारा पण मन डोलावते. "ज्यलूी, मात्र तू त्याचा हात धर." ती मला र्ाांगते.





इयानचा मेंदू इतर लोकाांपेक्षा वेगळा आहे. त्याला गोष्टी वेग्याच प्रकारे
ददर्तात. 

ननैच्या हॉटेलर्मोरून जाताना इयान आत जाऊन छतावर र्ावकाशपणे गोल
गोल फफरणारा पांखा बघत बर्तो. ततथे वटेै्रर् गडबडीत वेगवेगळे खाद्ययपदाथस, 
आईस्रीम घेऊन जात आहेत, पण इयानचां त्याांच्याकडे अजजबात लक्ष जात नाही.

"एक र्ोडा घेऊया." मी म्हणते. पण इयानची नजर पांख्यावरून हटत नाही. शवेटी
त्याला ओढतच बाहेर न्यावां लागतां.





इयानला गोष्टी ऐकूर्दु्यधा वेग्याच येतात.... 

फायर ब्रिगेडचां इांजजन ककस श र्ायरन वाजवत त्याच्या शजेारून जरी गेलां तरी इयानचां
ततकडे लक्ष जात नाही.
पण मान वाकडी करून तो अर्ां काहीतरी ऐकत अर्तो, जे मला ऐकू येत नाही. "चल
लवकर" त्याचा हात ओढत मी म्हणते.





इयानला गोष्टीांचा वार् वेग्याच प्रकारे येतो..... 

र्ौ. पॉटरच्या फुलाांच्या दकुानात मी र्ुांदर जाांभ्या रांगाची र्वुालर्क फुलां त्याच्या
नाकाजवळ नेत.े तो वार् र्हन न होऊन इयान नाक मरुडून तोंड वळवतो. 
पण पोस्ट ऑफफर् र्मोरून जाताना ततथल्या खडबडीत गरम ववटाांना नाक लावनू इयान
लभांतीचा वार् घेतो. 
"थाांबव ते!" मी म्हणते. "काय वेडपेणा आहे!" आखण कोणी त्याला बघायच्या आत मी
त्याला ततथनू ओढून नेत.े





इयानला गोष्टी वेग्या प्रकारे जाणवतात….

त्याजवळ, मी एक मऊ पीर् घेऊन त्याला मानेवर गुदगुली करते. तो ब्रबथरून
ओरडतो आखण पीर् ढकलनू देतो.
पण जेवहाां मी आखण तारा बदकाांना दाणे घालतो, तेवहाां इयान जलमनीवर लोळून
दगडाांवर गाल घार्तो. 
"उठ इयान!" त्याला हात धरून मी उठवते. "कोणीतरी पाय देईल तुझ्यावर"





इयानला चवीर्दु्यधा वेग्या प्रकारे घेतो….

खाऊच्या दकुानाांजवळून जाताना तो वपझ्झा, हॉट डॉग, प्रेटझले याकडे ढुांकूनही बघत
नाही. 
पण त्याला माझ्या खखशातले उरलेले बदकाांर्ाठीचे दाणे हवे अर्तात.
"मी आखण तारा जेवणार्ाठी हे दाणे अजजबात खाणार नाही आहोत. " मी त्याला र्ाांगते. 
"चल वपझ्झा घेऊया."
पण इयान अजजबात जागचा हालत नाही. एक एक करून दाणे चावत बर्तो. कधीकधी
मला त्याचा अस्र्ा राग येतो!





"मी वपझ्झा घेऊन येते." तारा म्हणते. "ज्यलूी, तू इयानबरोबर इथे थाांब.“

एका बाकावर बर्नू मी वपझ्झाची वाट बघू लागते. "इयान, बर् शजेारी." मी म्हणते. 
पण इयान हात उडवत माझ्याकडे दलुसक्ष करतो.



एकदाची तारा दोन वपझ्झा घेऊन येते. 
"इयान कुठे आहे?" ती ववचारते. 
इयान उभा होता ततथे मी बघते पण इयान आता ततथे नर्तोच! 
माझ्या पोटात गोळा येतो, आखण दोन क्षण मला काहीच र्चुत नाही.



तारा पळत ततथल्या एका बाईजवळ जाते. "तनळा शटस घातलेला छोटा मलुगा ददर्ला
का हो?" ती ववचारते. 

ती बाई नकाराथी मान हलवते. "तो कदाचचत बागेच्या दरु्ऱ्या बाजूला बेर्बॉल
बघायला गेला अरे्ल." ती र्चुवत.े 

पण इयानला बेर्बॉल आवडत नाही.  



एक माणूर् खाांद्ययावर आपल्या मलुीला घेऊन चालला अर्तो. 
"हरवल्यार्ारखा वाटेल अर्ा एखादा मलुगा ददर्ला का हो तुम्हाला?" आवांढा चगळत मी
त्याांना ववचारते. 
"नाही." तो माणूर् उत्तर देतो. "पण आम्ही गोष्टी र्ाांगणाऱ्याकडे जातो आहोत, 
कदाचचत तो ततथे गोष्टी ऐकत उभा अरे्ल. "
पण इयानला गोष्टी ऐकण्यात काहीच स्वारस्य नाही आहे.





तारा इयानला शोधायला धावते. 
मी डोळे घट्ट बांद करून इयानर्ारखा ववचार करायचा प्रयत्न करू लागते. 
इयानला फुगे फुगवायचां मशीन आवडतां. फुस्र् फुस्र् आवाज करत ओढून ताणून रांगीत
फुग्याांना वेगवेगळे आकार देणारां फुग्याचां मशीन!
त्याला करांज आवडतां. पाण्याजवळ चहेेरा नेऊन डो्यालगत वाहत जाणारां पाणी
पाहायला त्याला आवडतां. 
तेवढ्यात बागेच्या मध्यात अर्लेली मोठी घांटा वाजू लागते. बॉ ांग! बॉ ांग! बॉ ांग! आखण मग
मला अचानक आठवतां - इयानला ती घांटा र्वासत जास्त आवडते!





मी जोरात धावत घांटेकडे जाते. 
इयान र्ापडतो! 
घांटेखाली आडवा होऊन तो घांटेचा टोला पढेु मागे हलवतोय. त्याला ववशषे आवडत
नर्लां तरी मी त्याला घट्ट जवळ घेते.



झोपा्याांपाशी तारा ददर्ते, ततला मी हाक मारते. 
ती धावत पळत येते आखण आम्हाला दोघाांना जवळ घेते





"तुला हवां तस्र्ां थाांबत आपण घरी जाऊ" मी इयानला र्ाांगते. 
त्यापाशी थाांबनू आम्ही त्याला दगडाांशी खेळू देतो. इयान रस्त्याच्या कडनेे र्गळे
दगड एका मागे एक ओळीत रचनू ठेवतो. त्याच्यावर कोणी चकूुन पाय देऊ नये
म्हणून मी त्याच्या र्मोर उभी राहते.



र्ौ. पॉटरच्या फुलाांच्या दकुानापाशी न थाांबता आम्ही थेट पोस्ट ऑफफर् जवळ
जाऊन थाांबतो. इयान हवया तेवढ्या ववटाांचा वार् घेतो, आखण कोणी बघेल याची मी
अजजबात फफकीर करत नाही.



कोपऱ्यावर आम्हाला ऐकू येत नाही अर्ां काहीतरी ऐकण्यार्ाठी इयान
थाांबतो, तेवहाां आम्ही र्दु्यधा शाांतपणे थाांबनू ऐकायचा प्रयत्न करतो.



ननैच्या हॉटेल मध्ये चक्कर येईपयतं मी गोल गोल फफरणारा पांख बघते.



घरी पोहोचल्यावर मी म्हणते, "फेरफटका मस्त झाला इयान". 
आखण एका क्षणार्ाठी इयान माझ्याकडे बघनू हर्तो.



ज्यलूीला बागेत जायची घाई झाली आहे, पण ऑदटर्म
अर्लेल्या आपल्या लहान भावाला बरोबर घेऊन
जाण्याबद्यदल ती र्ाशांक आहे. 

इयान प्रत्येक गोष्ट वेग्या पद्यधतीने करतो. हॉटेल मध्ये
त्याला रँ्डववच आखण आईस्रीम मध्ये अजजबात रुची नाही
आहे. त्यापेक्षा त्याला ततथला पांख फफरताना बघायला
आवडतो.
बागेत त्याला मऊ वपर्ाचा स्पशस आवडत नाही, पण दगडाांवर
गाल टेकवनू झोपायला आवडतां. 

इयानला र्मजून घेणां ज्यलूीर्ाठी खूप अवघड आहे. पण
जेवहाां तो बागेत हरवतो, तेवहाां ज्यलूीला र्मजतां, की
जगाकडे वेग्या दृष्टीने - इयानच्या दृष्टीने - पाहणे हाच
त्याला शोधण्याचा र्वासत उत्तम मागस आहे.
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